Nannestad kommune
Nannestad ungdomsskoleskole

MØTEPROTOKOLL

Driftsstyre
Møtested: Nus
Dato:
19.3.2019
Tid:
18.00
Tilstede
Navn
Espen Andre Røsten Haukeland
Therese Stranden
Tone Granaas
Kari Fossum Tangen
Nina Skyrud
Sunniva Langerud
Kine Amanda Pettersen
Tor –Øyvind Hansen
Alf-Henning Moland

Funksjon
Leder
Repr. ansatte
Repr. foresatte
Politisk repr.
Repr. ansatte
Elevråd
Elevråd
Repr. andre ansatte
Rektor/ referent

Forfall
Navn
Bjørn Erik Hermansen

Funksjon
Nestleder

Vara
Navn

Møtte for

Underskrift:
Espen Andre Røsten Haukeland
Nannestad ungdomsskole, 23.3.2019

Alf-Henning Moland
referent

SAKSLISTE
19/11
19/12

Godkjenning av protokoll fra sist møte 29.1.2019, og innkalling til møtet 29.3.2019
- Informasjon fra rektor m/ oppfølging fra sist møte: Elevrådet ønsker at det blir flere
sitteplasser i 10. trinns avdelingen.
- Pant på flasker og ol.
- Generell info

19/13
19/14
19/15
19/16
19/17

Årshjul
Saker fra Elevråd
Saker fra FAU
Skolemiljø: Elevundrsøkelsen og Ung data undersøkelsen
Økonomi

19/18
19/19

Valg av representanter til neste års FAU og driftsstyre
Eventuelt

Nr

Protokoll

19/11
19/12

Driftsstyret godkjente referat fra møte 29.1.19 og innkallingen til møtet 19.3.2019
Flaskeinnsamling:
- Skolen har kjøpt inn to bokser som skal brukes til flaskeinnsamling i kantineområdet.
Elevrådet skal administrere dette. Målet er at det blir kastet færre flasker i søpla, at
elevene kan samle inn flasker og at de får pengene tilbake i form av noe godt som
kantina lager til. Dersom elevrådet ser at det bør kjøpes flere kasser, lover skolen å
gjøre det.
Sitteplasser:
- Rektor har sjekket ut om det er mulig å få til sitteplasser inne ved 10. trinns avdelingen.
På grunn av brannsikkerhet og plassmangel er dette vanskelig. Skolen ser i stedet på
andre løsninger med å finne bedre egnede plasser hvor slike sitteplasser kan settes opp.
Utlysninger/ansettelser:
- Rektor informerte om status i forhold til ansettelser for høsten 2019.
PC 1:1:
- Det er nå foretatt brukerundersøkelser i forhold til innføringen av pc 1:1. Lærere og
elever har gjennomført hver sin undersøkelse. Resultatene fra lærerundersøkelsen er
gjennomgått i personalet. Undersøkelsen for elevene er ikke ferdig gjennomarbeidet.
Luft kvalitet:
- Skolen har fortsatt hatt utfordringer med luft kvaliteten og ansatte melder tilbake om at
de blir syke. Rektor har vært i kontakt med BHT, arbeidstilsynet, kommunelege og
kommunal drift.

19/13

Tidspunkt
29. jan 2019

19. mars 2019

Foreløpige saker
- Resultater fra elevundersøkelsen
- Årsbudsjett/ økonomi
- Årshjul
- skolemiljø
- Økonomi

28. mai 2019

- Årshjul
- Valg av nye representanter til FAU og Driftsstyre
- Årsmelding
- Økonomi
- Medarbeiderundersøkelsen

Driftsstyre følger oppsatt plan.
19/14

Elevrådet jobber nå med forberedelser til neste EKOM. Ny «Elevenes læringsplakat» er under
utarbeidelse.

19/15
19/16
19/17

Ingen saker fra FAU denne gangen.
Elevundersøkelsen og resultater fra Ung data undersøkelsen må utsettes til neste møte.
Rektor informerte om økonomien og sykefravær for februar.

Norm: Lønn i % = 18,4. Utg/ innt. % = 16
Det er kontroll på budsjettet for 2019.

Sykefravær pr. d.d 2019: NUS = 3,79%, Nannestad kommune = 6,07%
19/18

Driftsstyret diskuterte viktigheten av å være tidlig ute med å få representanter til FAU og
driftsstyret for neste skoleår, slik at vi kommer tidlig i gang med møter til høsten.

19/19

- Driftsstyresamling mandag 25.3 klokken 18.30
- Folkemøte om rus onsdag 27.3 klokken 18.00
-Neste møte 28.5 2019 klokken 18.00
-

Nr

Driftsstyret ved Nannestad ungdomsskole ønsker å rette en takk til vaktmester for det
arbeidet som gjøres for skolen hver dag, enten det handler om ting som må ordnes, i
møte med elevene eller større oppgaver med skolebygningen.

Til oppfølging

Ansvarlig

Tid

